
رراوا: ثم قال تعالى بب بص ممص ا  بل بنص ا  رر مم بأ رب بن  رداو مه بي ةة  مم رئ بأ مم  ره من رم بنص ا  مل بع بج باو  ))
بن )) رننو رق رينو بنص ا  رت بيص ا ربيآ رننوا  بكص ا مم )ة) إلى24[السجدة:باو ئئ نناهم أ لل ] نعم، (وجع

ن )ة نل ئضلي نف خخ ذ  لأ نن ئمن أين  لب،ر،  مص خ )ة ال نل ئضلي ئمن ه ذه الي )ة الك،ريم )ة ف خيستفاد  ئ،ره  ئخ آ
من نأ ئلليل  ند مما، وه ذا  نما ئإ خن  خكنو ني ئب،ر  مصا نن ال نكا ئإن  ئء علليه  نزا نج ئمن ال مصب،ر؟ نعم  ال

ئظليم. نع نزاء ال نج نز ي علليه به ذا ال خيجا خبنوب إلى الله  لح ن،ر م لب مص ال
ئقلين؛ لقنوله:  نلي نل )ة ال ئضلي نف ئمن فنوائد الي )ة الك،ريم )ة:  (( اوكص اننوا بيآيص اتنص او

.ينوقنون))
للين وهما  نف لص لين النو ن ذ ئبه ددين  لليل المام )ة في ال نن ئمن فنوائد الي )ة الك،ريم )ة:  و

ئقلين نعم. نلي الصب،ر وال
مما نل من هؤلء  ننل لمل؛  نع ئس ال لن ئج ئمن  لزاء  نج من ال نأ ئمن فنوائد الي )ة الك،ريم )ة:  و

ليء قال: نش نن  نصاب النسا نأ نهم كلما  ئب ند ى  نت لق خي م )ة  مم ئئ نأ خروا  نصا خننوا  نق لي خ،روا وأ لب نص
نكان نقد  نه )ة قال: ل لب خش لت علليه  ند نر نو نما  مل خك ئب،ر،  لص نلي لل نف ن،ر  نب نص نف نن  نل خف نب  ئصلي خأ لقد 

ما. نمام ئإ نسان ب ذلك  خكنون الن نلي ئقن ف خمنو منا فأنا  ئق خمنو نن  خفل
مب) ك ))ثم قال تعالى: بر . ومن فنوائد الي )ة الك،ريم )ة قبل أن نخ،رج: (( إن 

 نعم.(( اوكص اننوا بيآيص اتنص ا ينوقننون ))إثبات اليات لله 
رهقال:  رفهي رننوا  بكص ا بمص ا  رفهي رة  بم بهيص ا رق مل بم ا منو بي مم  ره بن مهي بب رل  رص مف بي بنو  ره ب) ك  مب بر من  رإ  ))

بن )) رفنو رل بت مخ نم في25[السجدة:بي ئك نحا منه ل  ئمن فنوائد الي )ة الك،ريم )ة: أ  [
نخ ذ؟ لؤ خت نن  لي نأ ئمن  مل الله  ئإ ن،رة  ئخ ال

لصل.الطالب نف ئمن ضملي،ر ال  :
لصل الشليخ نف ئمن ضملي،ر ال رل )):  رص مف بي مب) ك هنو  بر من  رإ ئصل((  لف نده ي لح نو  هنو 

(( لمن المل) ك الهينوم لله النواحدوقد قال الله تعالى في آي )ة أخ،ر ى: 
.(( فص الحكم لله العلي الكبهير )) وقال تعالى: القهص ار ))

ئم القليام )ة؛ لقنوله:  خت ينو نبا لث ئإ ئمن فنوائد الي )ة الك،ريم )ة:  (( ينومو
القهيص امة )).

خم بلين المؤمنلين والكاف،رين في ذلك اللينوم خك من الله تعالى يح ومنها: أ
ره رفهي رننوا  بكص ا بمص ا  رفهي رة  بم بهيص ا رق مل بم ا منو بي مم  ره بن مهي بب رل  رص مف بي بنو  ره ب) ك  مب بر من  رإ  ))

بن )) رفنو رل بت مخ من )ةبي نج لل ئل ئطل، وهؤلء  قق وأنتم على با نح  ويقنول: أنتم على 
نغالب؟ أيهم؟ ييهم ال منار. أ ئلل وهؤلء 

خننون.الطالب ئم لؤ : الم
خدون؟ أو الكاف،رون، الكاف،رون هم الغالبنون الشليخ دك نأ نت خم ...: المؤمننون 

هم الكث،ر أيهم الغالب المنتص،ر؟
: المؤمننون.الطالب
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: المؤمننون طليب وش الدلليل؟الشليخ
...:الطالب
بل (( الله يحكم بهينكم ينوم القهيص امة )): ل، الشليخ (( اولن يجع

ةل )) رفرين على المؤمنهين سبهي لعلن الحكم بلينالله للكص ا خي  قاضي 
مل خجنوز ه ذا و ئلم بالحكم قبل القضلي )ة ي خليع الخصملين ويقنول: أنت الغالب ف

لحن نقنول: نحن نن مك أنه جائز، فالن  دق الله عز وجل ل ش نح ما يجنوز؟ في 
مل ئجي مث ني مل، لكن لنو  خكنون لهم عللينا سبلي نصم مع الكاف،رين ولن ي نخا نت

خدنليا يجي القاضي يقنول: ملي )ة في ال ئض  أنت ت،راك خارج وذاك ما له ..نق
نلن القاضي إلى الن ما بعد لل  قل ل؟ ه ذا ل يجنوز؛ أو سبليل علليك يجنوز و

ما وش ي ذك،ر؟ الحج )ة لصم غالب نخ نيدر ي، ثم إن ال خع،رض علليه القضلي )ة ول 
ند نص نق نء  خك،ر الحج )ة التي له سنوا ل ذ قل اللي علليه؟ الغالب أن ي اللي  له و

نعه نعم. نف لن نمظن أنها ل ت ئمه أم  لص ملي )ة خ ئض نء ق نفا لخ إ
نفاق بلين المؤمنلين والكاف،رين  ئو ومن فنوائد الي )ة الك،ريم )ة: أنه ل 

بنهم )) : الطالب رل بهي رص مف بي مب) ك هنو  من ر رإ ))
رننوا فهيه؟الشليخ بكص ا : فهيمص ا 

رفنون ))الطالب رل بت مخ : ي
نلم والنص،رانلي )ة أويختلفنون )) لس خيقارب بلين ال نحاول أن  خي  أ ي إنسان 

قل ل؟ خممكن و ل،ر ع  مض مد اللبن في ال خ،ر ني نراد أن  أ
ن بلين السلم والليهنودي )ة فإنه 

...:الطالب
نءالشليخ قل غلي،ر ممكن؟ ه ذا غلي،ر ممكن كل كاف،ر مهما كان سنوا : ممكن و

ئ،ره فإنه ل يمكن أن يتنوافق لف خك منا ب ئل م،را مع انتسب إلى السلم أم كان كاف
مئا منجع )ة وحاول شلي نعد ال لب مدا ل يمكن، ومن زعم ذلك فقد أ مع المؤمنلين أب

مل أ ي نعم  مستحلي
بنثم قال تعالى:  رم مم  ره رل مب بق من  رم بنص ا  مك بل مه بأ مم  بك مم  ره بل رد  مه بي مم  بل باو بأ  ))

بفل بأ تت  بيص ا بل ب) ك  رل بذ رفي  من  رإ مم  ره رن رك بسص ا بم رفي  بن  رشنو مم بي رن  رراو رق مل ا
بن )) رعنو بم مس ئمن ه ذه الي )ة الك،ريم )ة استعمال26[السجدة:بي خيستفاد   [

لؤخ ذ؟ من قنولهم خت ئمن أين  ل،رب المثال  بكم: [ك ذا]نض رد لهم  مه بي (( أاو لم 
مكنص ا )) بل مه خهم إذا كاننواأ خك ئل له خلي نس خلنوا- ف دم نك نلهم – لب نمن ق  يعني فإذا كنا أهلكنا 

نلهم؛ وله ذا قال الله تعالى في سنورة ينوسف: ((  رفيمث بن  بكص ا مد  بق بل

من رك بل باو بر ى  بت مف ري ةثص ا  ردي بح بن  بكص ا بمص ا  رب  ببص ا مل بل رلي ا ماو ررل ةة  بر مب رع مم  ره رص بص بق
ةة بم مح بر باو ةد ى  ره باو تء  مي بش لل  رك بل  رصهي مف بت باو ره  مي بد بي بن  مهي بب رذ ي  مل بق ا ردي مص بت

بن )) رننو رم مؤ ري تم  منو بق ].111[ينوسف:رل
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ومن فنوائد الي )ة الك،ريم )ة: الستدلل بالشيء المحسنوس على الشيء
رشنون في مسص اكنهم ))المعقنول بقنوله:   أو بعبارة أخ،ر ى(( يم

رمنالستدلل بعلين الليقلين على صدق علم الليقلين  (( كم أهلكنص ا 
رن )) رقراو رمن ال رلهم  : علم الليقلين.الطالب ه ذا إيش؟ قب

خن الليقلين نعم.الشليخ للي نع ئنهم ه ذا  ئك : علم الليقلين، يمشنون في مسا
ئي ب لش خز الم ئمن فنوائد الي )ة الك،ريم )ة: جنوا ئمنندار و ئنهم  ئك المع ذبلين ومسا

خ ذه؟ قال:  خخ لأ نن رنهم ))أين  رك لك،ر الخب،ر(( يمشنون في مسص ا ئذ  طليب هل 
لنون ه ذا هنو نك ئفليد، الحقليق )ة أنه ل يفليد يعني  خي مله؟ ل ما  ئح عن الشيء يفليد 
من ه ذا المشي مأذون فليه، ئنهم ما يدل على أ ئك النواقع يمشنون في مسا

ئشي من حض،رمنوت إلى لم نت ئعلين )ة  مظ ن،ر النبي صلى الله علليه وسلم أن ال نب أخ
نح،رام ندها  ئسليت - ل تخشى إل الله، والظعلين )ة وح نن عدن أو إلى  صنعاء - 

قل ل؟ ح،رام وقال صلى الله علليه وسلم:  ( لتركبن سنن منتمشي و
قل حلل؟كص ان قبلكم الهيهنود اوالنصص ار ى )  وه ذا ح،رام و

: ح،رام.الطالب
: ح،رام، فالخبار عن كنونهم يمشنون في مساكنهم ما يدل علىالشليخ

نلل، لكن هل يدل على أنه ح،رام؟ ل يدل على أنه ح،رام نح لشي  نم أن الـ
مل )ة الدال )ة على ئد نل مذا إلى ا ئجع إ ل على أنه حلل ول على أنه ح،رام، فن،ر
ذلك على التحلليل أو التح،ريم، نجد أن الدل )ة تدل على أن السلي،ر فليها
لكنى فل تجنوز، ومع ذلك فقد قال ال،رسنول علليه الصلة يس نجائز وأما ال

( ل تدخلنوا على هؤلء المعذبهين إل أن تكنوننوا بص اكهينوالسلم: 
خدهافإن لم تكنوننوا بص اكهين فل تدخلنوا ) ئص لق ني ئض؟ح؟ فالنسان اللي   وا

ما فله أن يم،ر ولكن ي،ر بها م،رور خم ئكي، وأما ال ذ ي ي نبا للها إل  خخ لد نقنول: ل ت
ن،ر ع النبي علليه الصلة والسلم، أما ال ذهاب إلى ه ذه لس خيس،ر ع كما أ

نحضارة عظليم )ة نيتف،رج ويقنول: ما شاء الله والله  ئمن أجل أن  المساكن 
ئة الجديدة مثلها، نر نضا نح خشنوف الحضارة القديم )ة هل ينوجد في ال ه ذه 

خمنور ئظليم هؤلء فه ذا من السلي،ر في الرض المأ يم من كلمه تع نش خي نعم و
ئهي عنه لنه لن نم للي،ر في الرض ال مس ئمن ال ئفق، ه ذا  ننوا خن ختنوافقنون؟ ل، ل  به 
ئسلين ما خمتنا ئهم  ئت منو خق ئ،رين ب ئه نب لن خم ئطلين  ئس نب م،رج من نف نت نن خخل على هؤلء  لد نن خننا  لنو نك

ئلهم ه ذا م ذمنوم ولليس خس خر ن،ر الله و لم ئتهم أ نف نل ئمن مخا ئمن الع ذاب  وقع بهم 
نمن أراد أن ي ذهب إلى ه ذه ما به، وعلليه فنقنول: لكل  ما ول مأمنور محمنود

لم فعلتم ذلك على سبليل النزه )ة فه ذا ح،رام علليكم، أما خت لن خك ئإن  البلد: 
ئمن الع ذاب والنكال وأن نج،ر ى لهم  نعاظ بما  دت نبار وال ئت لع على سبليل ال
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نسكم خضنوا أنف د،ر نع خت لدخلنوا ل  نت خكنوا فه ذا جائز، وإل فل  لب تتأث،روا ب ذلك حتى ت
للع ذاب نعم.

 : شد ال،رحال. الطالب
مدها على سبليلالشليخ نش منه ما  نشد ال،رحال؛ ل قد ال،رحال ما فليه بأس  نش  : 

التعبد في ه ذا المكان نفسه.
يقنول  ومن فنوائد الي )ة الك،ريم )ة: أن في إهلك المم عب،رة وآي )ة؛ لقنوله:

فهنو آي )ة لكنون الله تعالى(( إن في ذل) ك ليص ات أفل يسمعنون )) 
نذا؟ نما ئل ن ذهم  من الله أخ ن،رة أ لب ئع أخ ذهم وأهلكهم مع قنوتهم، وهي 

ئتهم، كما قال الله تعالى:  نف نل نخا خم رضلـ مر ل
ب رفي ا رراوا  رسهي بي مم  بل باو  بأ  ))

مم ره من رم مد  بش بأ رننوا  بكص ا مم  ره رل مب بق من  رم بن  رذي مل رة ا بب رق بعص ا بن  بكص ا بف  مهي بك رراوا  رظ بهين بف
مم  )) ره رب رننو رذ رب ره  مل رم ال ره بذ بخ بأ بف رض  مر ل

ب رفي ا ةرا  بثص ا باوثآ ةة  منو  وقال[ ك ذا ] رق
 وقال(( فمص ا أغنى عنهم مص ا كص اننوا يكسبنون ))في الي )ة الخ،ر ى: 

(( أشد منهم قنوة اوأثص اراوا الرض اوعمراوهص ا أكثرفي آي )ة أخ،ر ى: 
يل ه ذا يفليد بأنه يجب عللينا نحن أن نعتب،ر به ذهممص ا عمراوهص ا ))  ك

اليات وأن نخاف نعم 
رضثم قال تعالى:  مر ل

ب بلى ا رإ بء  بمص ا مل رق ا رسنو بن منص ا  بأ ماوا  بر بي مم  بل باو بأ  ))
رز ))  رر رج مل ئخ،رها نظ،ر في إلى آ خب الن خجنو خو ئمن ه ذه الي )ة الك،ريم )ة  خيستفاد 

نمن لم ينتفع ب ذلك. ئم  اليات؛ لن الستفهام هنا للتنوبليخ ولنو
(( أنص اومن فنوائد الي )ة الك،ريم )ة: إثبات أفعال الله الختلياري )ة 

نسنوق )).
ل،را نب لنوا أو  نج ومن فنوائدها: بليان قدرة الله عز وجل حليث يسنوق الماء 

ئله:  ندة فتنتج؛ لقنو ئم نت )ة الها دلي نم ((إلى الرضإلى ه ذه الراضي الخاللي )ة الـ
ةعص ا )) رج به زر رر مخ ررز فن رج .ال

نت في  نب نن قلومن فنوائد الي )ة الك،ريم )ة: أن الصل فليما  ئح ئمن أين الرض ال
نخ ذ  لؤ رمهم اوأنفسهم ))خي ئمن الرض في((أنعص ا  فالصل فليما نبت 

منه حلل حتى يقنوم دلليل على التح،ريم. الرض أ
خن قدرة الله عز وجل بإحلياء الرض بعد ئمن فنوائد الي )ة الك،ريم )ة: بليا و

ئتها  رسهم )).منو رمهم اوأنف (( فنخرج به زرعص ا تأكل منه أنعص ا
ئمن  قق الليقلين  نح ئمن فنوائدها: الشارة إلى أعلى درجات الليقلين وهي  و

ئمن قنوله:   فهم ل ينظ،رون إلليه(( تأكل منه أنعص امهم ))أين تؤخ ذ؟ 
فقط ولكنهم يأكلنون منه وه ذا هنو حق الليقلين.
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يص،ر من أين يؤخ ذ؟ من نب ومن فنوائد الي )ة الك،ريم )ة: الحث على النظ،ر والت
.(( أفل يبصراون ))قنوله: 

ئله:  للك في النعام؛ لقنو خم خت الـ (( أنعص امهم ))ومن فنوائدها: إثبا
خملك يثبت للنسان فهنو للك ولكنه سبق لنا أن كل  خم الضاف )ة هنا إضاف )ة 

مقا نل لط خم مكا  لل خم ليء  نش ئلك ال لم ني مليد، النسان ما  نق نك م لل خم نك لله ولكنه  لل خم
ئله ئنوي لم ئله وت ئصلي ما في تح ما مقليد م،رف فليه كما يشاء، وإنما يملكه ملك نص نت ي

ئصليل ما تحصله إلى على النوجه المش،رو ع، لح مدا بالت ملي نق خم ئفه، أول:  ئ،ري لص نت و
ما فهل بعد ئله يعني التجار به، وفي تص،ريفه ما تص،رفه إل مقليد وفي تمنوي

خملكك ما ملكك للشلياء حتى  لليا؟ ل إذ لقا أو حقليق ه ذا يكنون الملك ح
مليد نق خم للك  خم ما بل هنو  ما مطلق للك خم الخاص كالبليت والسليارة والثنوب لليس 

نعم .
بن ))ثم قال تعالى:  رقهي رد بصص ا مم  رت من رك من  رإ رح  مت بف مل بذا ا به بتى  بم بن  رلنو رقنو بي باو  ))

ئهم؛28[السجدة: ئق ئه هؤلء المك ذبلين وحم نف نس نل على  ] في ه ذا دللي
لقنولهم: متى ه ذا الفت؟ح إن كنتم صادقلين، والستفهام قلنا أنه

نطاء والتحد ي لل،رسنول علليه الصلة والسلم ومن كان معه. لب ئت لس لل
خحكم بلين المؤمن والكاف،ر من الفت؟ح؛ لن ئمن فنوائد الي )ة الك،ريم )ة: أن ال و

 فأق،ر ه ذه التسملي )ة.(( قل ينوم الفتح ل ينفع ))الله قال: 
نحدون نت ئنهم ي لنو نك ئمهم؛ ل ن،را دنو الكاف،رين وإج خت خع ئمن فنوائد الي )ة: بليان  و

ال،رسنول علليه الصلة والسلم والمؤمنلين يقنولنون: متى ه ذا الحكم بليننا
إن كنتم صادقلين.

ومن فنوائد الي )ة التي بعدها: أن الع ذاب إذا نزل ل ينفع اليمان من أين
.(( قل ينوم الفتح ل ينفع الذين كفراوا إيمص انهم ))يؤخ ذ؟ 

اولومن فنوائد الي )ة الك،ريم )ة: أنه إذا نزل الع ذاب فل إنظار؛ لقنوله: (( 
 )).هم ينظراون

مجل قبل نزوله أو ل؟ نعم؛ لنه يقنول:  نؤ خي ئمن فنوائدها: أن الع ذاب قد  ((و
 فظاه،ر الي )ة أنه لنو كان ه ذا اليمان قبلل ينفع )) قل ينوم الفتح

نزول الع ذاب فإن الله تعالى ي،رفعه باليمان، وله ذا أم،ر النبي عله
الصلة والسلم عند الخسنوف بماذا؟ بالصلة والدعاء والستغفار
خي،رفع الع ذاب ال ذ ي ه ذا إن ذار به، فإن ئبلي،ر لجل أن  لك مت نق )ة وال لد مص وال

نع ذب خي مبا لكنه إن ذار بأن  الكسنوف إن ذار بالع ذاب هنو نفسه لليس ع ذا
ئفع خر الخلق فإذا فزعنوا إلى الصلة وإلى ال ذك،ر والدعاء والستغفار 

عنهم نعم.
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ل،رنا أنه ل ينفع اليمان بعد نزول الع ذاب؟ نك نذ ومن فنوائد الي )ة الك،ريم )ة 
: نعم .الطالب
بن: ثم قال تعالى: الشليخ رراو رظ بت رمن مم  ره من رإ مر  رظ بت من باوا مم  ره من بع مض  رر مع بأ بف  ))

خيع،رض عنه30[السجدة:)) ئمن الي )ة الك،ريم )ة أن المكاب،ر  خيستفاد   [
خيت،رك حتى ينزل به الع ذاب فإذا رأيت من يكاب،ر تأم،ره بالحق ولكن و
يكاب،ر ويجادل ويعاند فات،ركه؛ لن بقائك معه ل يجد ي شليئا، فالنسان

نلليست بشمس ولكن ه ذا قم،ر، نقنول له: نحن ئب،ر ال ذ ي يقنول ه ذه  نكا خم ال
الن في النهار في الضحى وشنوف الشمس، قال: ل أنت غلطان نحن
مدا الن بعد صلة العشاء وه ذا ال ذ ي ت،ر ى إنما هنو القم،ر، تتكلم معه؟ أب
خت،ريه الحق خننون، ك ذلك من  نمن يق،رأ علليه أو من يداويه لنه مج تطلب 

ئمن الشمس، نعم، ثم يقنول: ل ه ذا غلي،ر نلين  مثل الشمس والحق أب
ئ،ره ه ذا لك ئف نداو ي عقله قبل  نمن ي خيطلب له  صحلي؟ح. فإن ه ذا ينبغي أن 

نمعه ول ذلك يقنول الشاع،ر: ئمن الكلم  ئب،ر ما فليه فائدة  نكا خم
نء               إذا                            لي نش ي؟ح في الذهـان  ئص كليف ي
ئلليل  ند خر إلى  نها من نج ال نتا لح ا

نعم.
ئبه؟ ما ينتظ،ر إل ئ ذي لك نت ئب ئظ،ر  نت لن ني خمك ذب ماذا  ئمن فنوائد الي )ة الك،ريم )ة: أن الـ و

 وأما تفسلي،ر المؤلف أنهم منتظ،رون أن(( إنهم منتظراون ))الع ذاب 
ئظ،رون للع ذاب نت لن خم نظ،ر بل يقال: إنهم  نن يحل بك هلك أو نحنوه فه ذا فليه 
خمنتظ،ر لما ينزل بهم، وقد يقال: ي،روا على كف،رهم فهم كال نم نت بكنونهم اس

نأن تمنوت وينتظ،رون إن الي )ة تشمل المعنليلين جمليعا يعني هم ينتظ،رون 
خهم باستم،رارهم على المعصلي )ة كما قال تعالى:  نب ن ذا (( أم يقنولنوننع

شص اعر نتربص به ريب المننون * قل تربصنوا فإني معكم من
 نسأل الله العافلي )ة. المتربصهين )) (( اوانتظراوا إنص ا منتظراون ))

الت،رقب؟....  : النتظار الطالب
 : إيه نعم الت،رقب .الشليخ

 : يقال إنهم ينتظ،رون الع ذاب اللليم. الطالب
يسنوا لنالشليخ يسنوا ب ذلك أو ما أح نء أح  : نعم كليف هم ينتظ،رون سنوا

خيع ذب على نهم إلى الع ذاب والعلياذ بالله ول ذلك إذا مات الكاف،ر  نل نملآ
قس بالع ذاب في حال النز ع   ئح رمخطنول، بل هنو ي ره بد بح بأ بء  بجص ا بذا  رإ متى  بح  ))

رت )) مك بر بت بمص ا  رفهي ةحص ا  رل بصص ا رل  بم مع بأ للي  بع بل رن *  رعنو رج مر لب ا بر بل  بقص ا رت  منو بم مل ا
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ةخقال الله تعالى: بز مر بب مم  ره رئ برا باو من  رم باو بهص ا  رل رئ بقص ا بنو  ره ةة  بم رل بك بهص ا  من رإ مل  بك  )) 
بن )) رثنو بع مب ري رم  منو بي بلى  ].100\99[المؤمننون:رإ
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